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مانگانەیەکی ڕۆشنبیری گشتییە

ـــ

دەزگای ڕامان دەری دەکات

خولی چوارەم /ساڵی بیست و شەش٥/ی  ٧ــ ٨ی ٢٠٢٢

خاوەنی ئیمتیاز

شەوکەت شێخ یەزدین
سەرنووسەر

ئازاد عەبدولواحید
بەڕێوەبەری هونەری

سەرکەوت وەلی

مۆتیڤ و پۆرترێت

قەرەنی جەمیل
بەرگ

باسم ڕەسام

ناوونیشان /هەولێر ــ میدیا سەنتەر
ئەدرێسی ئەلیکترۆنی www.raman-media.net /
ژمارە مۆبایلی سەرنووسەر (ناوەوە) 07504494662 /
(دەرەوە) 009647504494662 /
پۆستی ڕامانazad_abdulwahid@yahoo.com :
sarkautwali@yahoo.com
چاپخانەی ڕۆکسانا /هەولێر
نرخ ٧٥٠ /دینار

ناوەرۆکی

سەروتار
 -ڕامان پێی نایە ( )٢٦ساڵەی تەمەنییەوە /سەرنووسەر3 /

زمانزانی
 -لە بارەی وشەی (ئەنگۆرە)وە /ناسح حوسێن سلێامن١١٣ /

دەق
 بەردی ئاسوودەیی سیزیفۆس /کەریم دەشتی٤ / سووتان بە ڕاوێژێکی دیکەوە /یوونس ڕەزایی٧ / لە چاوەڕوانی موعجیزەیەکدا /شەرمین وەلی٩ / ل رەخێ ژیانێ /ژیر ژان ئامەدی ١١ / نیگەرانییەکی ترش/لە فڕانسییەوە :د .موحسین ئەحمەد عومەر١٣ /
 بەیانییەکی حەسیرەکە /عوسامن محێدین١٦ / ئەڤینداری زەردەپەڕ /زاهیر سەوز١٨ / دواهەمین ڕۆژی داپیرە /محیەددین تەها٢٣ / ژڤانێ مەهانە /عسمەت محەمەد بەدەل٣٢ / -پەنجا قورووش /لە تورکییەوە :ئەحمەد تاقانە٣٥ /

شوێنەوار
 گرێ مرازا (گۆبەکلی تەپە) ٧٠٠٠ ،ساڵ بەر لەسۆمەرییەکان /هەڵکەوت محەمەد پشدەری١٢٣ /

هەڤپەیڤین
 هەڤپەیڤینێکی بەرفراوان لەگەڵ (عەبدولقادر عەلیمەردان)ی هونەرکار /ئا :ئازاد عەبدولواحید٣٨ /

هونەر
 وێستگەی ڕادیۆی دوکتۆر واڵتەر بنیامین ،دەربارەیپێوەندیی پێداگۆگی فیلم و ڕادیۆ /پێشڕەو محەمەد130 /
بەدواداچوون
 چەند زێدەکرنەک ل دۆر فەرۆزێن نامەیێن(عەبدولڕەقیب یووسف)ی /!..ئیسامعیل بادی١٤٠ /
خوێندنەوەی کتێب
 ئەفسوونی لێزانە قەرەجەکە /کارزان عەلی١٤٦ / حاجی قادری کۆیی ،شاعیر و زانا و بیرمەندی چاکساز/زیاد ڕەشاد قادر١٤٩ /

ڕەخنە و لێکۆڵینەوە
نامە
 چەند نامەیەکی م .عەبدولڕەزاق بیامر بۆ م .تاهیر شەبەک و بزربوونی ناسنامە /فەرەیدوون سامان٦٢ / نیام ،داهێنەری سەروای ڕێسامەند /فەرامەرز ئاغابەیگی ٧٠ /ئەحمەد حەوێزی /ئا :سەرنووسەر١٥٢ / مۆدێرنیزم /لە فارسییەوە :بابەک سەحرانەوەرد٧٩ /بە بااڵبڕین
 زیاتر لە (ڕامان)ێک /حسێن لەتیف١٥٨ /هزر و فەلسەفە
 فۆیەرباخ :پرۆژەی فەلسەفەیەکی نوێ /لە ئەڵامنییەوە:پ .د .حەمید عەزیز٨٩ /
سووکە لەنگەر
 ئێستای ئەدەبیاتی مندااڵنی کورد /ڕۆستەم خامۆش١٦٠ /وتار
 سڕینەوەی ئایدیۆلۆژیای باوکساالرانە لە چیڕۆکی خەونیجاڵجاڵۆکەکاندا /هێرۆ کەریمی٩٧ /
 وا بڕوات ،جیهان دەبێتە دوو جیهان /فازیل شەوڕۆ١٠٣ / دەنگی ڕابوردوو (بە بیانووی نووسینەوەی کتێبی«مێژووی زارەکیی سیستمی پەروەردەی شنۆ»)/
زانیار قادرزادە١٠٨ /

